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LEI N° 135/2018 17 DE DEZEMBRO DE 2018. 

CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E 

SOLIDARIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O Prefeito do Municipio de Oros/CE, o Sr. SIMAO PEDRO ALVES 

PEQUENO, no uso de suas atribulcoes legais, faz saber que a Camara 

Municipal APROVA e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte LEI 

MUNICIPAL: 

Art. 1 ° Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentave] 

e Solidario (CMDRSS), de carater deliberative, consultive, normative e 

propositivo, com o objetivo de assessorar, avaliar e propor ao Poder Executive 

Municipal as diretrizes das politicas publicas do Munidpio ligadas a agricultura 

familiar, bem como deliberar sobre normas e criterios que visem acelerar o 

desenvolvimento rural sustentavel e solidario, tendo como cornpetencias: 

I. Deliberar e definir acerca da Polftica Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentavel e Solidario em consonancia com as diretrizes dos 

Conselhos Estadual e Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentave' e 

Solidario: 

II. Assegurar a efetiva e legitima participacao de representacoes dos 

diversos segmentos e movimentos sociais na discussao e elaboracao do 

Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel e Solidario  

PMDRSS, de forma que este contemple estrateqias, acoes, programas e 

projetos de apoio e fomento ao desenvolvimento econ6mico e social, em 

bases sustentaveis, do Munidpio; 

Ill. Aprovar o PMDRSS bem como os programas e projetos governamentais 

e naoqovernarnentais de acordo com as prioridades estabelecidas pela 

Conferencia Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel e Solidarlo: 
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IV. Elaborar e encaminhar proposta orcarnentaria de desenvolvimento rural 

sustentavel e solidario para compor o orcarnento municipal, no Plano 

Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orcarnentarias (LOO) e na Lei 

Orcarnentaria Anual (LOA) do Municipio; 

V. Acompanhar e supervisionar os recursos do PRONAF aplicados no 

Municipio; 

VI. Convocar, a cad a quatro anos ou extraordinariamente, a Conferencia 

Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel e Solldario: 

VII. Monitorar e avaliar a qestao dos recursos de posse do Municipio, bem 

como o desempenho dos programas, projetos, acoes e atividades, de 

natureza transit6ria ou permanente; 

VI 11. Propor a formulacao de estudos e pesquisas com vistas a identificar 

situacoes relevantes ao desenvolvimento rural sustentavel e solidario: 

IX. Propor aos Conselhos Estadual e Nacional de Desenvolvimento Rural 

Sustentavel e Solidario e demais orqaos governamentais e nao 

governamentais, programas, services e financiamentos de projetos; 

X. Definir a prlorizacao, a hierarquizacao e o exercicio da gestao social local 

no desenvolvimento de acoes e atividades de responsabilidade do setor 

publico: 

XI. Realizar consulta quanta ao publico beneflciario, a localizacao, ao 

perlodo adequado e as demais inforrnacoes para a cornposlcao dos 

investimentos governamentais no Municipio; 

XII. lnstituir Carnaras Tecnlcas de carater permanente ou Grupos de 

Trabalho temporaries para subsidiar as decis6es do Conselho; 

XIII. Promover a lnterlocucao junto aos orqaos publicos para sugerir 

adequacoes e denunciar as irregularidades das suas acoes: 

XIV. Realizar a compatibilizacao entre as politicas pubficas municipal, 

territorial, estadual e federal voltadas para o desenvolvimento rural 

sustentavel e sotidario e para a conquista e consolidacao da plena 

cidadania 
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XV. Articularse com os municipios vizinhos visando a elaboracao, 

qualificacao e irnplementacao dos Pianos Territoriais de Desenvolvimento 

Rural Sustentavel e Solidario: 

XVI. ldentificar, encaminhar e monitorar demandas relacionadas ao 

fortalecimento da agricultura familiar e outros segmentos sociais 

fragilizados; 

XVII. Promover acoes que estimulem, preservem e fortalecarn a cultura local; 

XVI 11. Buscar o melhor funcionamento e representatividade do Conselho, 

atraves do estimulo a particlpacao de diferentes atores sociais do 

Municipio, garantindo a representacao de orqanizacoes de mulheres, 

jovens e, quando houver, de povos indigenas, quilombolas, povos e 

comunidades tradicionais e demais beneficiaries da Lei Federal n° 11.326, 

de 24 de julho de 2006; 

XIX. Elaborar o Regimento lnterno do Conselho. 

Art. 2° 0 CMDRSS sera paritario e composto por: 

I. 50% ( cinquenta por cento) de representantes do poder publico, sendo: 

a) Representante da Prefeitura Municipal /Secretaria de Agricultura; 

b) Representante da Camara de Vereadores 

Representante da Secretaria Municipal de Educacao 

Representante da Secretaria Municipal de Saude 

50% (cinquenta por cento) de representantes da sociedade civil, sendo: 

Representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais; 

Representante de Associacoes Cornunitarias existentes no Municipio de 

Oros; 

lgreja Cat61ica; 

lgreja Evanqelica. 

Paraqrafo Unico. Em virtude da predorninancia de caracteristicas rurais do 

Municipio e da representatividade da Agricultura Familiar, sera garantido ampla 

particlpacao de membros representantes dos agricultores( as) familiares, 

trabalhadores(as} rurais, aqroextrativistas, pescadores; Ql.JJres'.pppqlc:199es. e 

c) 

'· d) 
11. 

a) 

b) 

c) 

d) 
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comunidades tradicionais do campo, escolhidos e indicados por suas respectivas 

comunidades, associacoes, sindicatos e demais entidades representativas. 

Art. 3° Cada entidade integrante do CMDRSS indicara, por escrito, um 

representante titular e um suplente, com mandato de dois anos, podendo ser 

reconduzidos por igual periodo de forma sucessiva e substituidos. 

Art. 4° 0 Prefeito Municipal norneara, atraves de Decreto, os Conselheiros 

titulares e suplentes indicados pelas entidades que comp5em o CMDRSS. 

Art. 5° Sera deliberada, pelo CMDRSS, a exclusao do Conselheiro titular ou 

suplente que: 

I. Deixar de comparecer a 03 (tres) reunioes seguidas ou 04 (quatro) 

alternadas, sem justificativa; 

II. Tiver procedimento incompativel com a dignidade da funcao, auferindo 

vantagens ilicitas ou imorais no desempenho do mandato, ressalvado o 

contradit6rio e a ampla defesa. 

Paraqrafo (mico. Na hip6tese de exclusao de Conselheiro titular ou suplente, a 

entidade por este representada sera comunicada por escrito que, em 

decorrencla, providenciara uma nova indicacao, Em nao apresentando nova 

indicacao no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data do recebimento da 

notificacao, a entidade sera desligada automaticamente. 

Art. 6° 0 CMDRSS tera uma Diretoria Executiva composta por um Presidente, 

um VicePresidente e um Secretario Executivo. 

§1° A presidencia devera ser exercida por um representante da sociedade civil. 

§2° 0 Presidente, o VicePresidente e o Secretario Executivo serao eleitos 

dentre os membros do Conselho por maioria simples dos votos e nomeados por 

ato do Prefeito Municipal. 
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§3° A duracao dos mandatos do Presidente, VicePresidente e do Secretarlo 

Executivo sera de dois anos, permitida uma (mica reconducao. 

Art. 7° 0 CMDRSS podera substituir toda a Diretoria Executiva ou qualquer 

membro desta que nao cumprir ou transgredir dispositivos desta Lei ou do 

Regimento lnterno do Conselho mediante o voto de dois tercos dos 

Conselheiros. 

Art. 8° Sempre que houver necessidade, poderao participar das reunioes do 

CMDRSS convidados que possam contribuir para a discussao dos temas em 

pauta, sem direito a voto. 

Art. 9° 0 CMDRSS instituira seus atos atraves de resolucoes aprovadas pela 

maioria simples de seus membros. 

Art. 10 0 CMDRSS elaborara, num prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data 

da publicacao desta Lei, o seu Regimento lnterno, o qual sera referendado por 

maioria simples de seus membros e homologado pelo Prefeito Municipal. 

Art. 11 0 Poder Executivo Municipal prestara ao CMDRSS o suporte tecnico 

administrativo e operacional, sem prejuizo da colaboracao das demais entidades 

que o compoem. 

Art. 12 Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao, ficando revogadas 

as disposicoes em contrario. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 

Paco da Prefeitura Municipal de Oros/CE, em 17 de Dezembro de 2018. 

Simao�� 
Prefeito Municipal 


